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מנוא
בסתיו  2000נראה היה שרבים הסיכויים להשגת הסכם בין ישראל לרשות
הפלסטינית ,אשר יאפשר קיום בצוותא בשלום .תקוות א ל ה התנפצו כאשר
הפלסטינים החלו לבצע פעולות איבה חמורות ע ד ישראלים בגדה המערבית ,ברצועת
עזה ובישראל .לאחר תקופת איפוק נאלצה ישראל אף היא להגיב בכוח .א ם אנו
מוצאים לראוי בכל ז א ת לפרסם דוח זה ,שנועד לסייע בחיפוש פתרונות בדרכי שלום,
הרי זה משום שאנו מקווים עדיין שבסופו של דבר ההיגיון ינצח ,האלימות תופסק
והצדדים ישובו לשולחן המשא ומתן.
בפסגת קמפ־דייוויד שהתקיימה ביולי  2000עלתה לראשונה סוגיית ירושלים לדיון
מפורט .הלקח הברור מפסגה זו הוא ששאלת ירושלים נמצאת במוקד הסכסוך,
ובמוקדו של המוקד — העיר העתיקה והר הבית .בסוגיות א ל ה המחלוקות עמוקות
ורגשות כל הצדדים עזים במיוחד.
אין לדעת ה א ם ומתי יתחדש המשא ומתן בין הצדדים; אך יש להניח שלכשיתחדש
תהיה העיר העתיקה על סדר היום .נראה לנו חיוני שבידי הנושאים והנותנים
יהיה מידע רב ככל האפשר על הסוגיות ,וכן על חלופות שונות לפתרון .לפיכך נראה
לנו ראוי לפרסם א ת עבודתו של צוות העיר העתיקה .העבודה מאירה א ת הבעיות
שיש לטפל בהן ,מונה כ מ ה דרכי התייחסות וטיפול תוך דיון ביתרונות ובחסרונות
של כל דרך ,ומספקת מידע רב .המידע ,הנתונים וההערכות עשויים לסייע להבנה
טובה יותר של המציאות ולעודד דיון מושכל יותר של קובעי מדיניות ושל
הציבור הרחב.
במסגרת צוות החשיבה והמחקר של מכון ירושלים לחקר ישראל בנושא עתידה של
ירושלים ,הוקמה ועדת משנה לסוגיית העיר העתיקה .מטרת הוועדה הייתה לבדוק
בשלב ראשון א ת המצב הקיים בעיר העתיקה ,ובהמשך לשקול חלופות לפתרונות
אפשריים .הוועדה התכנסה לעתים תכופות ,וקיבלה מסמכים רבים אשר בחלקם
נוסחו על־ידי חברי הוועדה עצמם ובחלקם על־ידי מומחים אחרים .חלק מן
7

העיר ה ע ת י ק ה

המסמכים מצורפים בהמשך לסיכום זה .הוועדה שמעה גם הרצאות מפי חבריה ומפי
מומחים אחרים )בעמ׳  77מובאת רשימת האישים שהוועדה נפגשה אתם( .חברי
הוועדה קיימו גם סיורים בעיר העתיקה.
מלכתחילה התעוררה השאלה ה א ם עלינו לטפל רק בעיר שבין החומות או שמא מן
הראוי לעסוק גם באגן העיר העתיקה — באזורים הקרובים לעיר העתיקה והדומים
לה באופיים כגון הר ציון ,העופל ,הר הזיתים .הוועדה החליטה שבנושאים מסוימים
תתייחס לעיר שבין החומות בלבד ,ובנושאים אחרים תכלול בדיוניה גם א ת אגן העיר
העתיקה ,שזכה גם לכינוי ״האגן הקדוש״ או ״האגן ההיסטורי״.
מטרת פרסומו של דוח זה היא להעשיר א ת מאגר הרעיונות והנתונים בסוגיית העיר
העתיקה .בנושאים מסוימים הביעה הוועדה דעה ,בנושאים אחרים הובאו חלופות,
ובמקרים מסוימים הוצגה הבעיה בלבד ללא הצעות פתרון .אנו מקווים שאם וכאשר
יתחדש המשא ומתן ,יקדישו מנהלי המשא ומתן תשומת לב לנושאים שהוועדה דנה
בהם ,בתקווה שהדברים המוצגים כאן יסייעו להבהרת האינטרסים של הצדדים
ויתרמו להשגת הסכמים לקראת הסדר צודק ובר־קיימא.
בנושאים מסוימים הובאו הצעות וחלופות בשם אומרם ,וזאת כאשר היה מדובר
בנושאים טכניים שמגיש ההצעה מומחה בהם .הוועדה לא קיימה הצבעות ואין
הסכמה מלאה בין כל חבריה בכל השאלות שנדונו .בנקודות מסוימות שבהן הוועדה
לא דנה ,השלימה מחברת דוח זה א ת המידע הנוסף .הוועדה לא טיפלה בנושא הר
הבית למרות היותו מרכזי לבעיית העיר העתיקה ,שכן נמסר לנו שוועדה אחרת
הוקמה לנושא זה .המחברת מבקשת להביע א ת תודתה לפרופ׳ רמי פרידמן ,לאורה
אחימאיר ולד״ר שמואל ברקוביץ ,שהערותיהם המועילות תרמו רבות לסקירה זאת,
ולחמוטל אפל ששקדה על הבאתה לדפוס.
1

אין אנו כוללים בדוח זה סקירת רקע מפורטת על הפעילות המדינית בסוגיית
ירושלים ועל עמדות הצדדים לקראת המשא ומתן על הסדר קבע ,שכן סקירות אלו
נכללו בחוברת הסדרי שלום בירושלים :צוות חשיבה על סוגיית ירושלים ,שפורסמה
על־ידי מכון ירושלים לחקר ישראל באביב .2000
החומר מעודכן לסוף שנת .2001

1

8

בנושא ה ר ה ב י ת יצא לאחרונה ה ס פ ר  :רייטר ,י׳ )עורד( ) .(2001ריבונות האל
פוליטית בהר הבית .ירושלים :מכון ירושלים ל ח ק ר ישראל.
ומרכזיות

והאדם ־.

קדושה

 .1ייחודה של העיד העתיקה
כמה עובדות מקשות על מציאת פתרון לסוגיית העיר העתיקה של ירושלים .חלק
זה של העיר הוא בעל חשיבות סמלית ,רגשית ודתית רבה ,הן לנוגעים ישירות
בסכסוך הישראלי־ערבי והן למיליונים רבים של בני שלוש הדתות אשר אינם חיים
בעיר אך היא קדושה בעבורם .ירושלים היא העיר הקדושה ביותר ליהודים ,בירת
ממלכת דוד ושלמה ולאחר מכן בירת ממלכת יהודה ומדינת החשמונאים .בהר
הבית הוקמו בית המקדש הראשון והשני ,ולפי המסורת היהודית השכינה עדיין
שורה בו ובזכותו נתקדשה ירושלים כולה .למוסלמים קדוש בעיקר הר הבית,
המכונה בפיהם ״אל־חרם אל־שריף״ )המקום הקדוש הנעלה( .בעבורם זהו המקום
השלישי בדרגת קדושתו)אחרי מכה ומדינה( ,ולפי מסורתם נחת בו הנביא מוחמד
בתום מסעו הלילי )״אל־אסראא״( רכוב על סוסו המכונף ׳׳אל־בוו־אק״ בדרכו
ממכה אל המסגד הקיצון )״אל־אקצא״( ,ומכאן עלה השמיימה )״אל־מעראג׳״(.
לנוצרים ,ירושלים קדושה בשל מאורעות חשובים שאירעו כאן בחיי ישו ,אימו מרים
וקדושים א ח ר י ם בשל היותה המקום בו התקיימה הקהילה הנוצרית הראשונה,
ובשל גורמים נוספים.
;

קושי נוסף נובע מן הריכוז של מקומות קדושים ,בחלקם קדושים ליותר מדת אחת.
בעיה נוספת כרוכה בתושבי המקום :אוכלוסיית העיר העתיקה הטרוגנית מאוד.
העיר העתיקה מחולקת לארבעה רבעים :רובע מוסלמי ,רובע נוצרי ,רובע ארמני
ורובע יהודי .רבים מתגוררים בה בצפיפות וסובלים מעוני ,וכן קיימות בה תופעות
של פשע וסמים .עם זאת קיים בה מרכז מסחרי ער ,וכן מוסדות חינוך המשרתים בני
אוכלוסיות שונות שאינן מתגוררות בעיר העתיקה .לבסוף יש לציין א ת הרמה הלא־
מספקת של השירותים העירוניים בעיר העתיקה.
הסכסוך בדבר ירושלים מתרכז במידה רבה בעיר העתיקה וב״אגן הקדוש״ ,ואפשר
לומר שבעיית העיר העתיקה היא לב לבה של בעיית ירושלים .ננסה עתה לבדוק
היבטים שונים של הבעיה ,בשים לב לקשיים אלה.
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 .2המעמד הפורמלי של העיר העתיקה
המצב כיום
2

בעקבות מלחמת העצמאות ובהתאם להסכם שביתת הנשק בין ישראל וירדן)(1949
עברה העיר העתיקה ,כמו כל מזרח ירושלים ,לשליטתה של ירדן .ירדן סיפחה א ת
השטח ב־ ,1950א ך ב־ 1988הודיע המלך חוסיין שהוא מנתק א ת הזיקה המנהלית
והמשפטית בין הגדה המזרחית לבין הגדה המערבית .ב־ 1967כבש צה״ל א ת מזרח
ירושלים ,כולל העיר העתיקה ,ומדינת ישראל החילה על מזרח העיר א ת המשפט,
השיפוט ,והמנהל שלה .בתי המשפט הישראליים קבעו שמבחינת המשפט הישראלי
ירושלים אוחדה כדין וכל חוקי ישראל מחייבים גם במזרח ירושלים .כן קבעו כי
העיר ירושלים כולה ,בגבולות המוניציפליים שאותם התוותה מדינת ישראל ,נתונה
ת ח ת ריבונות ישראל.
3

4

5

ב־ 1980נקבע בחוק יסוד :ירושלים בירת ישראל ,כי ״ירושלים השלמה והמאוחדת
היא בירת ישראל״ .כמו כן נקבע בחוק ז ה שירושלים היא מ ק ו ם מושבם של נשיא
המדינה ,הכנסת ,הממשלה ובית המשפט העליון .החוק מבטיח גם הגנה על המקומות
הקדושים ,ודורש מן הממשלה לשקוד על פיתוחה של ירושלים .הוראות חוק יסוד זה
לא שוריינו מלכתחילה אך ב־ 1999נקבע שהחלטת ממשלה שלפיה המשפט ,השיפוט
והמנהל של מדינת ישראל לא יחולו עוד על שטח מסוים ,טעונה אישור על־ידי הכנסת
בהחלטה שתתקבל ברוב חבריה ,וכן על־ידי משאל עם )ספר החוקים ,התשנ״ט,
עמ׳  .(86בנובמבר  2000הוספו לחוק היסוד שני סעיפים ששוריינו :העברתה של כל
6

;

2
3

כתבי אמנה  ,3כ ר ך  ,1עמ׳ .17
I n t e r n a t i o n a l L e g a l M a t e r i a l s 27 (1988), p. 1637

4

ח ו ק לתיקון פ ק ו ד ת ס ד ר י השלטון והמשפט )מס׳  ,(11תשכ״ז ,1967-ס פ ר ה ח ו ק י ם  ,499תשכ׳׳ז,
עמי  74צו ס ד ר י השלטון ו ה מ ש פ ט ) מ ס ׳  ,(1תשכ״ז ,1967-קובץ ה ת ק נ ו ת מ ס פ ר  ,2064תשכ״ז ,עמ׳
.2690

5

ראו למשל בג״צ  ,4185/90נאמני ה ר הבית — ע מ ו ת ה ואח׳ נ׳ היועץ המשפטי לממשלה ואחי ,פ״ד
מ ז ) ,(5עמ׳  ,221בעמ׳ .282-280
ס פ ר ה ח ו ק י ם  ,980תש״מ ,עמ׳ .186

;
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סמכות לגורם זר ,בין דרך קבע ובין לתקופה קצובה ,ה מ ת י י ח ס ת לתחום ירושלים
בגבולותיה ב־ 1967טעונה הסכמת רוב חברי הכנסת )דהיינו  61חברים( .הוראה זו
מתייחסת לכל סמכות הנתונה על־פי דין למדינת ישראל א ו לעיריית ירושלים )ספר
החוקים ,התשס׳׳א ,עמ׳ .(28

ד א עקא ,הקהילה הבין־לאומית לא הכירה באיחוד ירושלים ,ומפעם לפעם האו״ם
ומדינות אירופה חוזרים ומדגישים שאין לישראל זכויות על מזרח העיר ,וכי היא
בבחינת כובש צבאי גרידא באזורים אלה .החריג היחיד ה ו א הקונגרס של ארצות
הברית ,שקיבל באוקטובר  1995חוק המאשר א ת איחודה של ירושלים ודורש א ת
העברת השגרירות של ארצות הברית לירושלים; א ך עמדת הנשיא הייתה שונה,
והוא משתמש באורח עקיב בסמכותו לדחות א ת יישום ה ח ו ק לתקופות של שישה
חודשים כשביטחונה של ארצות הברית דורש זאת.
7

8

מכוח הסכמי אוסלו)״הצהרת עקרונות על הסדר ביניים של ממשל עצמי״( וטאבה
)״הסכם הביניים הישראלי־פלסטיני בקשר לגדה המערבית ורצועת עזה״( מ־1993
ו־ ,1995התירה ישראל לפלסטינים תושבי ירושלים להשתתף בבחירות לרשות
הממשל העצמי שהתקיימו בינואר  .1996תושבי מזרח העיר לא הורשו להיבחר
למועצה הפלסטינית אלא א ם כן היה להם מקום מגורים נוסף מחוץ לעיר ירושלים,
בשטח הנתון לסמכותה של הרשות הפלסטינית.
9

10

רשמית ,שתי המפלגות הגדולות בישראל עומדות על כך שירושלים כולה תישאר ת ח ת
ריבונות ישראל; אך נראה שבכל א ח ת מ ן המפלגות יש חברים המוכנים לוויתורים
מסוימים .בנושא העיר העתיקה קיימת נכונות לוויתורים רק בקרב חברים מעטים.
נכונות זו לוויתורים באה כנראה לידי ביטוי גם בדיונים בוועידת קמפ־דייוויד ביולי
 ,2000ובתגובות להצעת הנשיא קלינטון מיום  27בדצמבר  .2000הפלסטינים מצדם

ראו

8

9

למשל ה ח ל ט ת מועצת הביטחון מ ס פ ר  ,(1980) 478ש ה ת ק ב ל ה ל א ח ר ש ה כ נ ס ת ק י ב ל ה א ת ח ו ק 7
יסוד :ירושלים בירת ישראל .לרשימה א ר ו כ ה ראו :ברקוביץ ,ש׳ ) .(1997המעמד המשפטי של
הקדושים בירושלים .ירושלים :מכון ירושלים ל ח ק ר ישראל ,עמ׳  ,73הערה .5
המקומות
 .Public Law 104-45 [s. 1322]; 109 Statutes at Large, 398יש ח י ל ו ק י דעות בשאלה ה א ם יש
ב ח ו ק ה ק ו נ ג ר ס ה כ ר ה מ ט ע ם א ר צ ו ת ה ב ר י ת ב א י ח ו ד ה של ירושלים ,א ו ש מ א זוהי ר ק ה צ ה ר ה על
המדיניות הרצויה; ר א ו "Watson, G.R. (1996). "The Jerusalem Embassy Act of 1995,
C a t h o l i c University
L a w Review 45, pp. 837-850; Halberstam, M . (1996). "The Jerusalem
Embassy Act," F o r d h a m I n t e r n a t i o n a l L a w Journal 19, pp. 1379-1392
I n t e r n a t i o n a l L e g a l M a t e r i a l s 32 (1993), p. 1637

 10כתבי א מ נ ה  ,1071כ ר ך  ,33עמ׳ .1
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דורשים ה ק מ ת מדינה פלסטינית אשר ירושלים )או מזרח ירושלים ,ובכלל זה העיר
העתיקה( היא בירתה.

לסוגיית הועונות
שאלת המעמד הפורמלי של העיר העתיקה מ ת מ ק ד ת למעשה בנושא הריבונות.
הריבונות היא תכונה של המדינה ,ופירושה הסמכות העליונה בשטח מסוים ,וכן —
כלפי חוץ — עצמאות ושוויון עם יתר המדינות כל זאת בכפוף לכללי המשפט הבין־
לאומי ולהתחייבויות שהמדינה קיבלה על עצמה .קבלת התחייבויות בין־לאומיות
אינה פוגעת בריבונות ,אלא א ם כן יש בכך משום העמדת המדינה תחת שלטונה של
מדינה אחרת.
;

בתקופה מסוימת לבש מושג הריבונות צביון מוחלט ,וכאילו הצדיק שליטה מוחלטת
ובלעדית בטענה שהמדינה חופשית לפעול לפי שיקול דעתה ללא סייג; אך גישה זו
אינה מקובלת עוד .יתרה מזאת ,מושג הריבונות ״התמתן״ מאוד בשל כמה
התפתחויות בחיים הבין־לאומיים :ה ק מ ת מדינות פדרליות שבהן הסמכויות
מחולקות בין רשויות מרכזיות לבין רשויות מחוזיות; הדמוקרטיזציה שגרמה
לביזור הריבונות אל התושבים )או האזרחים( ,ולמעשה הגבילה א ת כוחם של
מוסדות השלטון לטובת זכויות האזרחים; ההגנה הבין־לאומית על זכויות האדם
ששללה מן הריבון א ת הסמכות הבלעדית לטפל בנתיניו לפי שיקול דעתו ,וכדומה.
ז א ת ועוד ,הריבונות מבוססת למעשה על ההנחה שקיים גבול נוקשה בין המדינות
השונות; ואילו בימינו הגבולות מאבדים הרבה מנוקשותם ,עקב מערכות התקשורת
המודרניות והתלות ההדדית בתחום הכלכלה .אנשים ,רעיונות ואף פושעים חוצים
גבולות בהמוניהם ,בעוד זיהום האוויר והטילים הבליסטיים מצמצמים אף הם א ת
משמעותם של הגבולות הטריטוריאליים.
מושג הריבונות התאים א ת עצמו למעשה להתפתחויות הללו .במקרים מסוימים
מדובר על ריבונות מחולקת או משותפת ,למשל בקונדומיניום )שטח המשותף לשתי
מדינות או יותר( לעתים מדובר על ״ריבונות למחצה״; לעתים מבחינים בין ריבונות
שיורית או ןה־יורה שפירושה הזכות לריבונות העשויה להיות כפופה להגבלות ,בעוד
הריבונות ןה־פקטו מתייחסת להפעלת סמכות בפועל על טריטוריה מסוימת .מקרה
מיוחד במינו הוא האפיפיור )הכס הקדוש( ,אשר יש לו בנוסף לריבונותו על מדינת
עיר הוותיקן גם ריבונות בתחום הרוחני על מאמיניו .מושג שמקורו בהתפתחויות
;
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בדיני ה י ם נקרא ״ריבונות פונקציונלית״ :המדינה היא בעלת מלוא הסמכויות
הריבוניות הדרושות לשם ביצוע פונקציה מסוימת בלבד .וריאציות נוספות הן:
) souveraineté-associationריבונות-שיתוף( — מונח שיש המשתמשים בו בעניין
שאיפותיה של קוויבק! ריבונות מוגבלת; ריבונות י ח ס י ת ריבונות מושעית — כאשר
המדינות הנוגעות בדבר מסכימות להשעות א ת תביעותיהן לריבונות .אפשרות נוספת
היא שבמקרה של חילוקי דעות כל צד מביע א ת תביעתו לריבונות ,והצד השני מביע
א ת התנגדותו לכך .לאחרונה מדובר על  — cooperative sovereigntyמושג המבוסס
על ההנחה שהריבונות אינה מקנה סמכויות וזכויות בלבד ,אלא היא בעיקר מטילה
אחריות וחובה לשיתוף פעולה".
;

כל ההתפתחויות הללו מאשרות שהריבונות ניתנת לחלוקה ,וששתי רשויות ואף יותר
יכולות להיות בעלות ריבונות מוגבלת ,יחסית ,דיפרנציאלית או פונקציונלית על
שטחים ,על קבוצות בני א ד ם או על משאבים מסוימים.
כיצד אפשר להיעזר בהתפתחויות הללו בחיפוש אחר פשרה לסוגיית הריבונות בעיר
העתיקה׳
מגוון החלופות שהועלו בפני הוועדה:
 .1ריבונות טריטוריאלית מלאה לישראל בעיר העתיקה ,תוך הענקת אוטונומיה
לעדות השונות והסדר מיוחד למקומות הקדושים .מבחינתה של ישראל זהו
פתרון רצוי .ד א עקא שאין כל סיכוי שהפלסטינים והקהילה הבין־לאומית
יסכימו לפתרון זה.
 .2ריבונות טריטוריאלית מלאה לישות הפלסטינית בעיר העתיקה ,תוך הענקת
אוטונומיה לעדות השונות ולרובע היהודי והסדר מיוחד למקומות הקדושים.
פתרון זה אינו קביל על ישראל.
 .3חלוקת העיר העתיקה לאזור הכפוף לריבונות ישראלית מחד גיסא ,ולאזור הכפוף
לריבונות פלסטינית מאידך גיסא .פתרון ז ה ק ש ה לביצוע לאור העובדה ששטח
Perrez, F.X. (2000). Cooperative
Sovereignty:
F r o m Independence
to Interdependence
in the 11
Structure
of I n t e r n a t i o n a l E n v i r o n m e n t a l L a w . The Hague: Kluwer; Thuerer, D. (2001),
"Staatliche Souveraenitaet und Voelkerrechtsordnung," Rencontres Suisses, Annuaire,
 .pp. 24-28בין ה י ת ר מ צ ט ט פרופ׳ ת ו ר ר א ת מזכ׳׳ל ה א ו ״ ם  ,קופי אנאן ,שאמר"Sovereignty :
") "implies responsibility, not just powerשם ,עמי .(27
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העיר העתיקה קטן מאוד ,כ־ 871דונם בלבד ,ושחלקיה השונים שזורים זה בזה.
חברי הוועדה וצוות החשיבה של מכון ירושלים לחקר ישראל סבורים שחלוקה
טריטוריאלית של העיר העתיקה היא פתרון לא־רצוי שיפגע קשות בתפקודה
ובאופייה המיוחד.
 .4ריבונות משותפת לישראל ולפלסטינים ,ואולי גם לגורמים נוספים .פתרון זה
מחייב א ח ת משתי אפשרויות :כל סמכות תופעל וכל שירות יינתן במקביל על־ידי
כל א ח ד מהצדדים ,או שהצדדים יחלקו ביניהם א ת הפונקציות השונות.
האפשרות השנייה מקרבת אותנו למעשה לפתרון של ריבונות פונקציונלית.
 .5בינאום טריטוריאלי .ב־ 1947המליצה עצרת האו׳׳ם על בינאום טריטוריאלי של
כל אזור ירושלים .ב־ 1999התבטא שגריר גרמניה בישראל שהאיחוד האירופי
)שגרמניה הייתה אז נשיאתו( עדיין דוגל בפתרון זה .יש להניח שפתרון כזה היה
מתקבל בברכה על־ידי הקהילה הבין־לאומית ,אך הן ישראל והן הרשות
הפלסטינית יתנגדו לו .שטח במנהל בין־לאומי עלול לשמש מרכז להברחות,
לארגוני פשע ולארגוני טרור.
12

13

לחלופה זאת חיסרון נוסף :הרקע לה הוא החלטת החלוקה של עצרת האו׳׳ם
מספר) 18101מנובמבר  — 1947החלטה שהמליצה על גבולות לא־סבירים לדעת
ישראל ,לא רק לירושלים אלא גם בין המדינה היהודית לבין המדינה הערבית
שהומלץ להקימן .ישראל מתנגדת בתוקף לטענתם של חלק מן המשפטנים
הערבים שיש לאמץ א ת הגבולות שהעצרת המליצה עליהם באותה החלטה,
שאבד עליה הכלח.
 .6השעיית התביעות לריבונות טריטוריאלית מלאה ,וחלוקת סמכויות על בסיס
טריטוריאלי ,פרסונלי ופונקציונלי .אפשר לכנות שטח במעמד זה ״אזור
ניטרלי״ — בעקבות התקדים של האזורים הניטרליים שהיו קיימים בעבר
בצפון חצי־האי ערב ,בין סעודיה לבין כוויית ובין סעודיה לבין עירק)עם זאת יש
לציין שהאזור ההוא היה למעשה בריבונות משותפת( .ביטוי אפשרי נוסף הוא:
״נחלת כלל האנושות״ ,או ״מורשת כלל האנושות״ .כמו כן אפשר להשתמש
בביטוי ״משטר מיוחד״.
12
13
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ה ח ל ט ת העצרת ) ,181 01מ י ו ם  29בנובמבר .1947
עקיבא אלדר ,״נתניהו מ ב נ א ם א ת ירושלים״ ,הארץ ,11.3.1999 ,עמ׳ ב.3
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הפתרון האחרון יחייב חלוקה מדוקדקת של הסמכויות .החלוקה יכולה להיעשות
על־פי המיקום)דהיינו ,אופי הרבעים השונים( ,על־פי האנשים שמדובר בהס ,ועל־
פי תוכן הסמכות .א ם בוחרים באפשרות ז א ת אפשר גם למסור תפקידים
מסוימים לגוף בין־לאומי ,כגון הסמכות להשקיף ) (monitorעל המקומות
הקדושים ואולי גם לסייע בפעולות שימור .החלופה של השעיית התביעות
לריבונות מתיישבת גם עם הצעתו של המלך חוסיין ,שהציע בשעתו שהריבונות
על ירושלים )או על העיר העתיקה( היא בידי אלוהים .פתרון ז ה מתיישב גם עם
רעיונות המופיעים באסלאם וביהדות ,שלפיהם הריבונות בכל העולם נתונה
לאלוהים )ראו ויקרא ,כה ,כג(.
אפשר להיעזר בפתרון ז ה של השעיית התביעות לריבונות גם כפתרון זמני ,אשר
יוחלף בפתרון אחר כגון חלופה  — 4ריבונות משותפת — לאחר פרק זמן של
חיים בצוותא בשלום.
 .7חלופה נוספת היא שכל א ח ד מ ן הצדדים יביע בהסכם א ת תביעתו לריבונות ,גם
א ם הצד השני אינו מסכים לתביעה זאת .בהמשך ההסכם יסדירו ביניהם א ת
חלוקת הסמכויות על־פי מפתח טריטוריאלי ,פרסונלי ופונקציונלי .תיתכן אפילו
הכרה הדדית במעמד הבירה או הבירות ,למרות חילוקי הדעות בנושא הריבוטת.
 .8שילוב של חלק מ ן החלופות דלעיל ברבעים השונים.
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מכל מקום ,רצוי שבשטח העיר העתיקה לא יהיו ממוקמים מוסדות שלטוניים.

 14ניתוח של ח ל ק מ ן ה ח ל ו פ ו ת השונות נמצא בספר :ברקוביץ ,ש׳ ).(2000
הקדושים .ירושלים :ה ד ארצי ומכון ירושלים ל ח ק ר ישראל ,עמ׳ .420-398

מלחמות

המקומות
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 .3המקומות הקדושים
לפי דוח של האו״ם מ־ ,1949מצויים בירושלים כ־ 30מקומות קדושים חשובים.
בנוסף לכך קיים מספר רב של בתי כנסת ,מסגדים ,כנסיות ,מנזרים ,בתי קברות
ומבני ד ת אחרים .רבים ממקומות אלה מרוכזים בעיר העתיקה ובאגן העיר העתיקה.
יתרה מזאת ,המקומות הקדושים לעדה מסוימת אינם נמצאים בהכרח ברובע שבו
מתגוררים בני אותה עדה )למשל ,הוויה דולורוזה הקדושה לנוצרים עוברת ברובה
דרך הרובע המוסלמי(.
סוגיית ה מ ק ו מ ו ת הקדושים ה י א בעלת משקל רגשי וסמלי רב ,ולכן יש לטפל בה
בזהירות ותוך התחשבות ברגשות המאמינים בני הדתות השונות .עם זאת ,יש לשאוף
להסדר שימנע ניצול המקומות הקדושים למטרות פוליטיות.
כבר בהצהרה על ה ק מ ת המדינה הובטח שישראל ״תשמור על המקומות הקדושים
של כל הדתות״ .הבטחה ז א ת קיבלה ביטוי משפטי מוגדר ומחייב יותר בחוק
השמירה על המקומות הקדושים ,תשכ״ז ,1967-שהתקבל בכנסת בתום מלחמת
ששת הימים לאחר איחודה של העיר .חוק ז ה קובע כי ״המקומות הקדושים יהיו
שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של
בני הדתות א ל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם המקומות״.
החוק קבע עונשים חמורים למפרים אותו ,וכן צוין שחוק זה בא להוסיף על כל דין
ולא לגרוע ממנו .יש לציין שלפי הפירוש של בית המשפט העליון ,הזכות לחופש גישה
אינה כוללת א ת חופש הפולחן .חופש הפולחן מוכר בישראל כחלק מזכויות האדם,
א ך אינו כלול בזכות הגישה שהוזכרה בחוק השמירה על המקומות הקדושים .כפי
שנראה להלן ,ההבחנה חשובה לעניין סמכויותיהם של בתי המשפט.
15

16

17

יישומו של חוק השמירה הוא בתחום סמכותם של בתי המשפט .לעומת זאת ,בתי
15

עיתון

רשמי ,תש״ח ,מ ס ׳  ,1עמ׳ .2-1

 16ס פ ר ה ח ו ק י ם  ,499תשכ״ז ,עמ׳ .75
 17בג״צ  ,222/68חוגים לאומיים אגודה רשומה ואח׳ נ׳ שר ה מ ש ט ר ה  ,פ ס ק י דין כ״ד ) ,(2עמ׳ .141
ייתכן שחל שינוי בעמדה זו ,לפחות מכללא ,בבג״צ בדבר נשות ה כ ו ת ל — ראו בג״צ ,257/189
 , 2410/90פ ס ק י דין מ״ח) ,(2עמ׳  ,265בעמי  ,355ובג״צ  ,3358/95פ ס ק י דין נ״ד) ,(2עמ׳  ,345בעמ׳
 .363א נ י מ ו ד ה לד״ר ברקוביץ על שהעיר א ת ת ש ו מ ת לבי לשינוי זה.
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המשפט אינם רואים א ת עצמם מוסמכים לטפל בתביעות בקשר לזכויות מהותיות
במקומות קדושים )כולל חופש הפולחן(; ז א ת בעקבות דבר המלך במועצתו על
פלשתינה )א״י( )המקומות הקדושים( מ־ ,1924שהןא עדיין בתוקף בישראל .דבר
מלך זה מ ס ר למעשה )אם כי לא במפורש( סמכות זאת לידי הרשות המבצעת.
18

דין מיוחד ח ל על שבעה מקומות קדושים לנצרות ,אשר ארבעה מ ה ם נמצאים
בירושלים — שניים בעיר העתיקה ושניים באגן העיר העתיקה :כנסיית הקבר
הקדוש וספיחיה ,מנזר)דיר( אל־סולטאן שעל גג חלק מכנסיית הקבר הקדוש ,כנסיית
העלייה לשמים שעל הר הזיתים ,וכנסיית קבר מרים בגת שמנים .על מקומות א ל ה
חל הסטטוס־קוו ההיסטורי שנקבע בתקופת השלטון העות׳מאני )במיוחד על־ידי
הפירמאן מ־ ,( 1852שקבע א ת חלוקת הזכויות בין עדות נוצריות שונות באותם
מקומות קדושים שהוא ח ל עליהם .ההסדר אושר בהסכם היסוד בין ה כ ס הקדוש
לבין מדינת ישראל מ־) 1993ללא אזכור מפורש של הפירמאן( ,ובהסכם בין ה כ ס
הקדוש לבין אש׳׳ף מ־ ,2000והוא מקובל כנראה כיום על רוב העדות הנוצריות.
19

20

נושא המקומות הקדושים נדון באמנת השלום בין ירדן לישראל מ־ .1994נאמר בה
ש׳׳ישראל מכבדת א ת תפקידה המיוחד הקיים של הממלכה ההאשמית של ירדן
במקומות קדושים מוסלמיים בירושלים׳׳ ,ו׳׳בשעה שייערך המשא ומתן על מעמד
הקבע ,תעניק ישראל עדיפות גבוהה לתפקיד הירדני ההיסטורי במקומות קדושים
אלה״.
21

בהסכמים בין ישראל לבין הפלסטינים נדונו המקומות הקדושים בגדה ובעזה .בנוסף
לכך שלח שר החוץ דאז ,שמעון פרס ,באוקטובר  1993מכתב לשר החוץ הנורבגי
בעניין מוסדות פלסטיניים במזרח ירושלים ,אשר זו לשונו:

פלשתינה)א״י( ,כ ר ך ג ,עמ׳ .2806-2805
 18דרייטון ,חוקי
לאנגלית של פירמאן ז ה מופיע ב ס פ ר I s r a e l and the Holy Places of).
 . C h r i s t e n d o m . London, pp. 178-180שלושת ה מ ק ו מ ו ת ה נ ו ס פ י ם נ מ צ א י ם ב ב י ת ל ח ם  :כ נ ס י י ת
המולד ,שדה הרועים ומערת החלב .ב ת ק ו פ ת השלטון הבריטי ביקשו רשויות ה מ נ ד ט ל ה ר ח י ב א ת
עקרון ה ס ט ט ו ס ־ ק ו ו ג ם ל כ ו ת ל המערבי ו ל ק ב ר רחל .ישראל ל א ה כ י ר ה ב ה ר ח ב ה זו.
International Legal Materials 33 (1994), p. 153 20
 9לאמנה ,כתבי אמנה  ,1069כ ר ך  ,32עמ׳  .271נ ר א ה שירדן ויתרה למעשה על מ ע מ ד ה
סעיף
ב מ ק ו מ ו ת הקדושים ל ט ו ב ת הפלסטינים .ר א ו Klein, M . (1996). "The islamic Holy Places as a :
Political Bargaining Card (1993-1995)," C a t h o l i c University
L a w Review 45, pp. 745-763, at
pp. 751-753
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העיר העתיקה
I wish to confirm that the Palestinian institutions of East Jerusalem
and the interests and well-being of the Palestinians of East Jerusalem are of great importance and will be preserved. Therefore, all
the Palestinian institutions of East Jerusalem, including the
economic, social, educational and cultural, and the holy Christian
and Moslem places, are performing an essential task for the
Palestinian population. Needless to say, we will not hamper their
activity; on the contrary, the fulfillment of this important mission is
]ההדגשה שלי[ to be encouraged.
22

מובנו של מ ס מ ך זה ותוקפו מעוררים בעיות קשות של פרשנות .מכל מקום ,נראה לי
שיש להביא בחשבון מסמכים א ל ה בשעה שאנו דנים בעתידם של המקומות
הקדושים.
בין ההצעות הרבות בדבר עתידה של ירושלים יש גם התייחסות למקומות הקדושים.
יש שהמליצו על בינאום טריטוריאלי)כחלק מבינאום ירושלים כולה ,או בנפרד מיתר
חלקי ירושלים( ,בינאום פונקציונלי ,מסירת סמכויות פיקוח לגוף בין־לאומי ,הענקת
אוטונומיה רחבה לעדות המנהלות א ת המקומות הקדושים ,מתן חסינות וזכויות־יתר
דיפלומטיות לאנשי ה ד ת המכהנים במקומות הקדושים ,הענקת מעמד אקס־
טריטוריאלי למקומות הקדושים ,ועוד .רבים הדגישו א ת הצורך להבטיח חופש
גישה ,פולחן ושמירת הסטטוס־קוו ההיסטורי".
הפתרון של הענקת מעמד אקס־טריטוריאלי למקומות הקדושים אינו נראה לכותבת
שורות אלו .ביטוי זה — אקס־טריטוריאליות — היה נפוץ בעבר הרחוק לתיאור
חסינויות רחבות ומופלגות כגון אלה שהיו כרוכות במשטר הקפיטולציות .באותה עת
הייתה מקובלת הפיקציה ששגרירות זרה או רובע מסוים ה ם ממש בחו״ל וכפופים
לשלטונה של המדינה הזרה .כיום אבד הכלח על פיקציות אלה ,וההסבר לחסינויות
השונות הוא פונקציונלי :חסינויות מוענקות למבני השגרירות ולדיפלומטים עצמם
כדי להקל עליהם במילוי תפקידם ,ולא משום שהשגרירות אינה כביכול בתחום
המדינה )עם זאת ,יש לציין שהביטוי מופיע עדיין בהסכם מ־ 1929בין הכס הקדוש
לבין איטליה(.

.The Jerusalem
Post, 7 June 1994 22
 23הירש ,מי ,האוסן־כוריאל ,ד׳ ,לפידות ,ר׳ ).(1994
ירושלים :מכון ירושלים ל ח ק ר ישראל.
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ירושלים לאן?

הצעות בדבר עתידה של העיר.

העיר העתיקה
במיוחד אין מקום להשתמש בפיקציה ז א ת לגבי מקומות קדושים ,שהרי אינם
מייצגים מדינות זרות :א ם אינם נמצאים בשטח ישראל ,הרי שהם אינם נמצאים
בשטחה של מדינה כלשהי ואינם כפופים לדין או למשפט כלשהם.

הנושאים המהותיים שיש לטפל בהם
א .הגדרמ המקומומ הקדושים .א ם אנו ממליצים על כינון משטר מיוחד למקומות
הקדושים ,חשוב לדעת על מ ה ה ו א חל .לפי הפסיקה של בית המשפט העליון,
״המחוקק התכוון לייחס למושג ז ה ]מקום קדוש[ משמעות גמישה הנלמדת במידה
רבה מהתייחסותה של עדה דתית מסוימת א ל מקום כאל קדוש״ .כאמור ,א ם
הכוונה היא לכוע משטר מיוחד למקומות הקדושים ,אי־אפשר להסתפק בגישה
גמישה זאת.
24

קיימות שתי אפשרויות להגדרת מקום קדוש :הגדרה תאורטית כללית ,א ו מתן
רשימה ממצה .בקביעת הרשימה יש להחליט א ם ייכללו בה מקומות קדושים פעילים
בלבד ,או גם מקומות קדושים שאין מבקרים בהם למעשה ואין מקיימים בהם
פולחן .ברור שיהיה קשה מאוד להגדיר מהו מקום קדוש ,שכן זהו נושא רגיש ועדין.
יש לזכור גם שמקומות שלא היו קדושים בעבר עשויים לעבור תהליך של התקדשות,
ומקומות שהיו קדושים עשויים לאבד אופי זה .לכן חשוב לקבוע רשימה ממצה של
המקומות הקדושים ,וכן להחליט מראש על הליך מוסכם שיאפשר הכנסת שינויים
ברשימה .מכל מקום ,חיוני להגיע לידי הגדרה כדי למנוע מניפולציות דתיות־לאומיות
בתחום זה .קביעת רשימה ממצה של המקומות הקדושים חיונית בשל נטייתם של
מקומות קדושים ״להתרבות״ .כך למשל ,כפי שצוין לעיל ,כללה רשימה שהוכנה
ב־ 1949בעבור האו״ם  30מקומות קדושים בירושלים ואילו ב־ 2000הכינו שלושה
מחברים — יהודי־ישראלי ,נוצרית־ארמנית ומוסלמי־פלסטיני — רשימה בת 326
מקומות!
;

25

 24בג״צ  ,267/88ר ש ת כוללי האידרא ,עמותה ,ו ה ר ב שלמה גורן נ׳ ב י ת ה מ ש פ ט לעניינים מ ק ו מ י י ם ,
פ ס ק י דין מג) ,(3עמ׳  728ת״פ)ירושלים(  ,2986/87מ ד י נ ת ישראל נ׳ ר ש ת כוללי האידרא ,עמותה,
והרב שלמה גורן ,פ ס ק י ם  ,תשמ״ט )ב׳( ,עמ׳  ,156בעמ׳ .164
Reiter, Y., Eordegian, M . , & Abu Khalaf, M . , "The Holy Places ', in Moshe Ma'oz & Sari 25
Nusseibeh (eds.) (2000). Jerusalem:
Points of F r i c t i o n — A n d Beyond. The Hague: Kluwer,
;

1

pp. 117-146
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ד״ר יפרח זילברמן הציע א ת מדרגי הקטגוריות הבאות של אתרי קודש בירושלים:
 .1אתרי קודש בירושלים שהוכללו ברשימה של אתרי קודש במסגרת
הסכמים ואמנות בין־לאומיים ,הסכמים דו־צדדיים בין ישראל לבין
הרשות הפלסטינית ובין ישראל לבין ירדן ,רשימות של אתרי קודש
שהוכנו במשרדי ממשלה ישראליים .כמו כן ,אתרי קודש בעלי חשיבות
דתית עולמית ,כדוגמת הר הבית/אל־חרם אל־שריף.
 .2אתרי קודש פעילים מ ז ה דורות הנמצאים בבעלות ,בשליטה או בחזקה
של מוסדות דתיים או מוסדות בין־לאומיים.
 .3אתרי קודש שהפולחן בהם הוא עממי או אורתודוקסי — לעתים פולחן
של יותר מבני דת א ח ת — ונמשך מ ז ה כמה דורות ,והם נמצאים או
משולבים בהקדש דתי.
 .4אתרי קודש לא־פעילים המשולבים בהקדש דתי.
 .5מבנים של פולחן דתי)כנסיות ,מסגדים ,בתי כנסת פעילים(.
 .6מבנים של פולחן דתי שאינם פעילים כיום.
 .7אתרי קודש )שאינם מבנים( שהיו פעילים בעבר ואינם פעילים בהווה.
 .8בתי קברות ואתרי הנצחה דתיים.
ד׳׳ר יפרח זילברמן ומר רותם גלעדי הציעו לקבוע משטר שונה למקומות קדושים
מסוגים שונים :מקומות קדושים מוכרים; מקומות קדושים במחלוקת; מקומות
קדושים פעילים; מקומות קדושים פעילים חלקית; אתרי פולחן עממי; אתרים
רדומים; בתי תפילה רגילים; בתי עלמין ,מקוואות וכיו״ב; מוסדות לימוד ,רווחה,
חברה וכיו׳׳ב; מגורי כוהני ד ת אכסניות לעולי רגל ,וכיו׳׳ב.
;

בוועדה הובע ספק א ם אכן מן הראוי שכל הקטגוריות האלה ייחשבו כמקומות
קדושים ,או שיש לצמצם א ת הרשימה באופן ניכר .יש לשקול גם א ת האפשרות
לקבוע משטר מיוחד לכל א ח ד מ־ 30המקומות הקדושים ביותר בירושלים .ייתכן
שיש מקום להבחין בין מקומות קדושים פעילים מחד גיסא ,לבין אתרי עתיקות
שיזכו להגנה על־ידי חוק העתיקות ,תשל״ח ,1978-מאידך גיסא .דינם של מקומות
קדושים שהגישה אליהם והתפילה בהם לא התאפשרו כלל לקהילה מסוימת ,צריך
כמובן להיות שונה מדינם של מקומות שהפולחן בהם פסק שלא בגלל אילוצים
חיצוניים.
20
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ב .הגטחת חופש הגישה .נושא זה הובטח על־ידי חוק השמירה על המקומות
הקדושים ,תשכ׳׳ז .1967-רצוי להוסיף ,א ם כי הדבר לא נאמר בחוק ,שמותר
למנוע א ת זכות הגישה מטעמי ביטחון ,סדר ציבורי ובריאות הציבור .כן יש להתייחס
לשאלות הבאות :ה א ם זכות הגישה מוגבלת לבני העדה שהמקום קדוש בעבורם?
האם מותר להגביל א ת זכות הגישה על־ידי קביעת שעות ביקור מצומצמות ועל־ידי
הטלת דמי כניסה? אלה הן שאלות כבדות משקל וקשות לפתרון.
26

ג .גם את חופש הפולחן יש להבטיח בכפוף לביטחון ,לסדר הציבורי ולבריאות
הציבור .כמה שאלות מתעוררות כאן :חופש הפולחן בכמה מקומות קדושים לנצרות
הוגבל על־ידי הסטטוס־קוו ההיסטורי; ה א ם יש להעדיף א ת חופש הפולחן או א ת
הסטטוס־קוו? העדות הנוצריות מקבלות למעשה א ת עדיפות הסטטוס־קוו
העות׳מאני על עקרון חופש הגישה של המשפט הישראלי .שאלה קשה יותר היא,
מ ה קורה כאשר פולחן של בני עדה א ח ת פוגע ברגשות של בני עדה אחרת? בעיה
כאובה בעניין זה היא האיסור שהוטל על יהודים על־ידי שלטונות ישראל להתפלל
בהר הבית )בנפרד מן האיסור ההלכתי( .יהיה קשה לשכנע א ת הציבור היהודי
בישראל להסכים להסדר המאמץ ומאשר איסור זה.
ד .עלייה לרגל .יש לאפשר לעולים לרגל מעבר דרך המדינה הרלוונטית כדי להגיע
למקום הקדוש ,וכן שהייה לתקופה מוגבלת .גם כאן יש לציין א ת ההגבלות של
הביטחון ,הסדר הציבורי ובריאות הציבור.
ה .ניהול המקומות הקדושים .רצוי שניהולו של מ ק ו ם קדוש יהיה במידת האפשר
בידי נציגי העדה שהוא קדוש בעבורה .זהו למעשה המצב כיום .לגבי מקומות
הקדושים ליותר מדת א ח ת יש לחפש הסדר של פשרה ,כגון מסירת הניהול לאותה
עדה אשר בעבורה המקום קדוש יותר יחסית .אך זהו קנה מידה שקשה ליישמו
בפועל .אפשר לשקול גם א ת האפשרות של ניהול משותף .במקרה של מחלוקת קשה,
רצוי להטמיך רשות ממלכתית להבטיח א ת זכויותיה של כל דת במקום הקדוש.
ו .מעמד הכמורה ואנשי הדת במקומות הקדושים .יש לשקול א ם מן הראוי להעניק
לכמורה חסינויות או זכויות־יתר כלשהן .בכל הקשור למנהל הפנימי של האתר ,רצוי
להשאיר בידי הכמורה גם א ת הטיפול בסכסוכים בעלי אופי אזרחי.
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ז .משלום מסים .יש להמשיך א ת המצב הקיים בדבר פטורים אך יש להבהיר אותו
ולהעלותו על הכתב ,שכן קיימות בתחום זה אי־בהירויות רבות הגורמות לבעיות,
בעיקר במקומות הקדושים לנצרות .מן הראוי להבחין בין מסים ממלכתיים ,מסים
עירוניים ואגרות שירותים.
;

ה .הסטטוס־קוו ההיסטורי .בהסכם היסוד בין הכס הקדוש לבין מדינת ישראל
מדצמבר  1993התחייבה ישראל להמשיך ולקיים א ת הסטטוס־קוו ההיסטורי
שמקורו בתקופת השלטון העות׳מאני .התחייבות דומה מופיעה בהסכם מ־ 2000בין
הכס הקדוש לבין אש״ף .אף־על־פי שהדבר כרוך בהגבלת זכות הפולחן ,מן הראוי
לכבד התחייבות זו.
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ט .הסטטוס־קוו הכללי .דומה שהסטטוס־קוו הכללי בדבר המקומות הקדושים
מקובל למדי על מרבית הנוגעים בדבר)פרט לסוגיית הר הבית( ,ולכן אפשר להסכים
על המשך קיומו .העיוות מבחינת היהדות ,שהיה קיים בזמן המנדט ובזמן השלטון
הירדני לעניין הכותל המערבי ,בא למעשה על תיקונו ב־ .1967מכל מקום ,יש לבדוק
ה א ם אכן נכונה ההנחה שהסטטוסיקוו הכללי מקובל על מרבית הנוגעים בדבר.
שאלה גדולה היא ה א ם יש לקיים א ת ההסדר על הר הבית כפי שנקבע על־ידי משה
דיין ב־ ,1967שפירושו בין היתר איסור על יהודים להתפלל שם .מאחר שוועדה אחרת
מטפלת בנושא הר הבית ,איני מרחיבה א ת הדיבור בנושא זה.
י .שמירה על הסדר והביטחון .אפשר לשקול א ת האפשרות שמנהלי מקום קדוש
יהיו רשאים למנות שומרים אזרחיים לשמירה על הסדר במקום .ואכן ,שמענו מפי
אמנון רמון שכנסיות מסוימות שכרו שומרים לתקופה מסוימת כדי להגן על
המתפללים בפני כייסים ולשמור על הכנסיות .יחד עם זאת ,נראה לי חיוני להשאיר
בידי המשטרה א ת הסמכות לשמור על הביטחון .רצוי שכניסת שוטרים לאתר קדוש
תתואם במידת האפשר עם האחראי על המקום ,אך אין לקבוע זאת כתנאי)ראו גם
פרק  12על סדרי הביטחון בעיר העתיקה(.

נושאים מוסדיים שיש לטפל בהם
א .האם רצוי להקים גוף משותף לעדות העיקריות ,לטיפול בנושאים משותפים .חלק
מן ההצעות בדבר עתידה של ירושלים אכן כוללות המלצה ברוח זאת .לדעת אמנון
28
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רמון ,הקמת מועצה כזאת והפעלתה עלולות לעורר בעיות קשות ,במיוחד בשאלה מי
רשאי להיות מיוצג במועצה ומה יהיו סמכויותיה .נראה לי שרצוי שמשרד החוץ,
משרד הדתות ,השר לענייני ירושלים ,עיריית ירושלים )או עיריות ירושלים ,א ם אכן
תקומנה שתיים( יהיו גם ה ם מיוצגים במועצה ,א ם וכאשר תוקם .א ם יוחלט על
הקמת מועצה יהיה צורך לקבוע גם א ת סמכויותיה ודרכי פעולתה )במיוחד שאלת
הרוב הדרוש לקבלת החלטות( .קיומו של גוף בין־דתי או בין־עדתי למקומות
הקדושים או לעיר העתיקה בכללותה עשוי לעודד א ת בני הדתות השונות לסייע
בניהול תקין של העיר העתיקה .יחד עם זאת ,חברי הוועדה היו ערים לקשיים הרבים
הכרוכים בהקמת מועצה כזאת ובתפקודה ,ולפיכך היו שהמליצו להעניק לה
סמכויות ייעוץ בלבד.
באשר לאפשרות להקים גוף המורכב ממדינות מוסלמיות — מנהלה בין־ערבית
למקומות הקדושים למוסלמים בירושלים — רותם גלעדי סבור שאין הדבר רצוי.
מנהלה כזאת עלולה להתפרש ככרסום בסמכויותיה של הישות הפלסטינית ,ולפגוע
ביחסים בין ישראל לבין הפלסטינים.
ג .האם רצוי למסור סמכויות של משקיף לאישיות או לגוף *ין־לאומי )כוונתי
^ observingאו  ,monitoringולא ^ .(controlיש להניח שהקהילה הבין־לאומית
תראה צעד כזה בעין יפה ,וייתכן שהוא יסייע לשכנע מדינות שונות להסכים להסדר.
הקמת גוף מעין זה עשויה להיחשב לבינאום פונקציונלי חלקי .נשאלת השאלה ה א ם
כדאי שהמשקיף או המשקיפים יהיו בני דת שיש לה מקומות קדושים בירושלים ,או
בני דת אחרת .רצוי שיהיו בני מדינה שאין לה אינטרסים פוליטיים באזור .עליהם
להתמנות בהסכמת המדינה הטריטוריאלית והעדות הדתיות.
ג .מי יהיה מוסמן לטפל !סכסוכים הקשורים למקומות הקדושים .ייתכן
שהדרך המתאימה היא בוררות ,כאשר כל צד ממנה בורר א ח ד והשניים יחדיו ממנים
בורר שלישי שיהיה יו״ר .כוונתי כאן לסכסוכים שמדינות או עדות דתיות מעורבות
בהם .כשמדובר בסכסוך פרטי בין בני א ד ם יש לקיים א ת הדיון בבית המשפט של
המדינה או ,א ם הצדדים מעדיפים זאת ,בבוררות מרצון .יש לתת א ת הדעת גם על
השאלה איזה דין יחילו הבוררים או בית המשפט — הדין האזרחי של המדינה
הטריטוריאלית ,או דין דתי רלוונטי)על סמכות השיפוט הפלילית ראו להלן פרק .(12
ענייני משמעת פנימיים של העדה יכולים להידון על־ידי נציגי העדה או הכמורה בבית
הדין שלה )אם קיים בית דין כזה(.
23
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ד .מהי הדרן המתאימה למתן תוקף להסדר שייקבע .אפשרות א ח ת היא לכלול א ת
הדברים בהסכם עם הפלסטינים על מעמד הקבע ,בתקווה שאכן ה ס כ ם כזה ייחתם.
מאחר שמדובר בנושא בעל עניין לבני שלוש דתות ולמדינות רבות ,יש לשקול א ת
האפשרות להעניק להסדר אופי בין־לאומי ולגרום לכך שגם גופים אחרים יהיו
מחויבים לו .אפשרות א ח ת היא חתימת שורה של הסכמים דו־צדדיים עם המדינות
הרלוונטיות ,או הסכם רב־לאומי .דרך נוספת ,שלדעת כותבת שורות אלה היא עדיפה
מבחינה מעשית ,היא מתן הצהרה בין־לאומית מטעם מדינת ישראל )אולי ביחד עם
הישות הפלסטינית( ,שההסדר יהיה מצורף אליה ,וכן הזמנת יתר המדינות והגופים
להצטרף להצהרה זו .רק מדינות וגופים שהצטרפו להצהרה יהיו רשאים להסתמך
עליה בשעת הצורך.
29

לסיכום ,ראוי לצטט א ת המלצות ועדת מיטשל ) (2001בנושא המקומות הקדושים:
״מן הראוי שממשלת ישראל והרשות הפלסטינית ינקטו יזמה משותפת כדי למתן א ת
ההיבט הכיתתי של הסכסוך הפוליטי שביניהם על־ידי שימורם והגנתם של המקומות
הקדושים״ .ובמקום אחר :״מן הראוי שהרשות הפלסטינית וממשלת ישראל ינקטו
פעולה משותפת כדי לשמר ולהגן על המקומות הקדושים על־פי המסורת של
המוסלמים ,היהודים והנוצרים .יזמה מסוג זה עשויה לסייע ולהביא לשינוי נטייה
מדאיגה :השימוש הגובר והולך בנושאים דתיים כדי לעודד ולהצדיק אלימות״.

29
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כדוגמה נזכיר א ת ה צ ה ר ת ה של פנמה מ־ 1977בנושא המעבר בתעלת פנמה.

 4מוסדות דת
באגן העיר העתיקה קיים ריכוז של מוסדות דת מוסלמיים ,נוצריים ויהודיים ,כגון
הפטריארכיות השונות ,מוסדות הווקף ,מוסדות תורניים וכדומה .אלה לכאורה אינם
מקומות קדושים ,ולפיכך אינם זכאים למעמד מיוחד .עם זאת ,ייתכן שמן הראוי
להעניק לחלק מ ה ם פטורים מתשלומי מ ס י ם מסוימים .נראה שפטורים כאלה
מוענקים כבר כיום ,והמוסדות הנוצריים אינם משלמים ארנונה )אגרת מקרקעין(
וברובם גם לא אגרות שירותים ,כגון אגרה לפינוי אשפה.
שאלה אחרת ,שאינה מיוחדת לעיר העתיקה ואף לא לירושלים ,היא עתיד מ ו ס ד
הווקף בתור שכזה .במרבית מדינות המזרח התיכון מוסד זה צומצם מאוד או בוטל;
אך בארץ הוא עדיין קייס ,מסיבות היסטוריות וגם פוליטיות .לדעת ד׳׳ר יצחק רייטר
הווקף זכה לתחייה מחודשת בירושלים מכמה טעמים ,ובהם ׳׳מדיניות ממשלת
ישראל להעניק אוטונומיה לקהילה המוסלמית ,הפיכת הווקף לכלי לאיחוד הקהילה
המוסלמית אל נוכח פני שלטון לא־מוסלמי ,והשימוש בווקף כתחליף למוסדות
שלטוניים פלסטיניים בירושלים שאחרי  .1967כמו כן ,משאביו הכלכליים של הווקף
גויסו למען המאבק הפוליטי ,והוא משמש כאמצעי לשימור האופי המוסלמי של
מזרח ירושלים ולחיזוק הקשר שבין האוכלוסייה הערבית לבין המוסדות
האסלאמיים״.
א ם נזכה לשלום במזרח התיכון ייתכן שיהיה מקום לשקול ,יחד עם שכנינו ,א ם
הגיעה השעה לצמצם גם בירושלים א ת מוסד הווקף ,או לשנות א ת אופיו.
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 .5המנהל העירוני נעיר העתיקה
כשאנו שוקלים א ת המנהל הרצוי לעיר העתיקה ,יש להביא בחשבון מחד גיסא א ת
הצורך לדאוג לרווחת התושבים ומאידך גיסא א ת ההיבט הפוליטי והדתי .ישראל
קמחי תיאר חלופות ליצירת מנהל קהילתי בעיר ה ע ת י ק ה :
30

חלופה א  -כל העיר העתיקה כמנהל אחזי
עקרונות מנחים
 שמירה על העיר העתיקה שבתוך החומות כיחידה תפקודית המוגדרת בבהירותמבחינה פיזית ,חברתית וכלכלית ולא רק כיחידה גאוגרפית־היסטורית
 שמירה על מרבית הקריטריונים המשותפים של אוכלוסייה מגוונת במנהלקהילתי שאוכלוסייתו מעורבת.
יתרונות החלופה
 התארגנות יעילה סביב המקומות הקדושים ,ואפשרות לתת ייצוג הולם לגופיםהכנסייתיים והדתיים האחרים בתוך החומות.
-

אפשרות של איסוף תרומות לעיר העתיקה כמנהל אחד.

 בניית דיאלוג בין־דתי סביב סוגיות של איכות חיים בעיר העתיקה ,המבונהבצפיפות ומשמשת מקום מפגש בין תיירות עולמית לבין תושבים מקומיים.
 מנהל אחד ,הפועל בדומה למנהלים אחרים בעיר כאשר האוכלוסיות משתתפותבתהליך ,מ ח ז ק א ת העמדה הישראלית לגבי הריבונות האחת בעיר על כל
אוכלוסייתה.
חסרונות החלופה
 -שונות רבה בין האוכלוסיות ותחרות מסורתית ביניהן.

30
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קהילתיים :הצעת לדיון ) .(1996ירושלים :ה ח ב ר ה
מ ב ו ס ס על :ירושלים — תיחום למינהלים
ל מ ר כ ז י ם ולמינהלים קהילתיים .ההערות בסוגריים מרובעים בסוף ה ט ק ס ט ה ם של חברי הוועדה.

העיר העתיקה
 זיהוי העיר העתיקה כיחידה מנהלית נפרדת עשוי להיתפס בלגיטימציה להפרדתהעיר העתיקה והקמת רשות נפרדת )בין־לאומית( בעבורה.
-

עלות גבוהה של תפעול והשוואת תשתיות פיזיות בכל חלקי העיר העתיקה.

 קושי ]מנקודת ראות ישראלית[ במתן ייצוג מאוזן על בסיס מספרי האוכלוסין שליהודים ,ארמנים ,נוצרים ומוסלמים בכל שיטת בחירות שתיקבע.

חלופה ב  -צירוף חלקים מן העיר העתיקה למנהלים קהילתיים שמחוצה לה
עקרונות מנחים
 זיקתה של כל עדה בירושלים היא בראש ובראשונה לעצמה ,בלי קשר לסמיכותההגאוגרפית לעדות אחרות ,גם א ם הן שוכנות ביחידה נבדלת מבחינה פיזית כמו
זו של העיר העתיקה.
 הקפדה על עקרון ההומוגניות באוכלוסייה ,שהוא עיקרון מוביל בתיחוםהמנהלים בעיר.
יתרונות החלופה
 הכנסת קבוצות אוכלוסייה נוספות ושינוי במאזן הדמוגרפי־אתני הקיים כיום ביןהחומות.
-

אפשרות לתכנן שירותי קהילה ליחידות הומוגניות רצופות מבחינה דמוגרפית.

-

מתן ייצוג דמוקרטי לתושבים במסגרת המנהל הקהילתי.

חסרונןת החלןפה
 היעדר ייצוג לעיר העתיקה כיחידה בעלת ייחוד במערך העירוני. החלשת הייצוג של גופים כנסייתיים והיעדר מסגרת לשיתוף פעולה ביניהם עלרקע מקומי ]השאלה לאן לצרף א ת הרובע הארמני היא בעייתית במיוחד[.
-

היעדר מסגרת לליבון בעיות בין קבוצות האוכלוסייה השונות שבין החומות.

חלופה ג  -ללא מנהל קהילתי  -ניהול ישיר על־ידי העירייה
עקרונות מנחים
 צורכי העיר העתיקה מחייבים התייחסות ישירה ונפרדת של העירייה.-

אי־אפשר להגיע למבנה ייצוגי הולם וקביל מבחינה פוליטית בתנאים הנוכחיים.
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 אינטרס ]ישראלי[ להדגיש א ת ההתייחסות לעיר העתיקה כיחידה א ח ת בריבונותישראלית ובשליטה ישירה של העירייה הישראלית.
יתרונות החלופה
 בהירות וחד־משמעותיות.אפשרות להישען על תשתית ארגונית קיימת — החברה לפיתוח מזרח ירושלים —
ולהרחיב א ת סמכויותיה.

-

אפשרות להכריז על זמניות הפתרון עד לקבלת החלטות על הסדר קבע באזור.

-

הענקת ״משקל״ מיוחד לעיר העתיקה במסגרת העירונית הכוללת.

חסרונות החלופה
-

היעדר מוחלט של ייצוג דמוקרטי ברמת המנהל המקומי לתושבי העיר העתיקה.

 הפקדת ניהול השטח בידי שני גופים שהאחד )החברה לפיתוח מזרח ירושלים(אינו נבחר — הגברת הביורוקרטיה המוניציפלית מול התושב.

חלופה ד  -ללא מנהל  -הפוזה על מעין גן לאומי
עקרונות מנחים
 חלופה היפותטית ביותר ,שמטרתה לאפשר בחינת המשמעות של ניהול על־ידיתאגיד חיצוני .ברקע החלופה עומד דיון שנערך לגבי ניהול של שטחים בתוך
רשות מקומית ת ח ת מערכת כללים נפרדת מזו המוניציפלית)כדוגמת LondonTi
 Docklands Development Corporationהבריטית ,שהופקדו בידיה סמכויות
תכנון ופיתוח שהופקעו מידי הרשות המקומית באזור פעולתו של התאגיד(.
הכרזה על ״גן לאומי״ מאפשרת לקיים באורח חוקי שתי מערכות של כללי
משחק ,כאשר המערכת המקומית אינה פתוחה לייצוג דמוקרטי על־פי חוק.
יתרונות החלופה
 נטרול חוקי של סוגיית הייצוג הדמוקרטי המגיע לכאורה לתושבים באזור,בדומה לתושבי שאר חלקי העיר ,א ם אכן תתוחם כולה למנהלים קהילתיים.
-

חלק מאזור העיר העתיקה כבר מוגדר כגן לאומי ,ואופיו המיוחד של האזור
מצדיק מעמד ייחודי.

-

ריכוז סמכויות ביצוע באזור בעייתי מאוד ,לביצוע תשתיות ,שיפורים ותכניות
פיתוח אחרות.
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חסרונות החלופה
 בעיה קשה מבחינה פוליטית בין־לאומית.-

החלשת כוחה של העירייה בטיפול בעיר העתיקה.

הלופה ה  -פיצול העיו העתיקה לשני מנהלים :וובע מצוי+מוסלמי,
וובע יהודי+אומני
עקרונות מ נ ח י ם
 שני מנהלים יתנו ייצוג ושירות לתושבי העיר העתיקה.-

שאיפה לתת ייצוג ישיר לתושבי העיר העתיקה.

-

קיבוץ על־פי אינטרסים משותפים.

יתרונות החלופה
 קיום מנהלים קהילתיים הנותנים ייצוג לתושבים.-

התקרבות לעקרון ההומוגניות של אוכלוסיית המנהלים הקהילתיים.

חסרונות החלופה
 היעדר גוף אחד לטיפול במכלול הבעיות של העיר העתיקה.-

גושפנקה להפרדה של שני הרבעים המאוכלסים בערבים ליחידה עצמאית.

 קשיים בהפרדת הרובע הארמני על רקע דתי־כנסייתי ]הארמנים יתקשו להתחברלרובע היהודי[.
חמש החלופות שלעיל פשוטות יחסית .שלוש החלופות שלהלן מורכבות יותר ,ומנסות
לגשר בין המוטיבים שחזרו עד כה :הצורך בייצוג לעומת השאיפה לשימור ריבונות
לא־מעורערת א ח ת בתוך העיר העתיקה.

חלופה ו  -מגנה דו־וובדי :ועד וובע יציג ,ועדת היגוי ממונה־חלקית
עקרונות מ נ ח י ם
 כל רובע בוחר נציגות עצמאית — ועד רובע.-

כל רובע שולח נציגות לוועדת היגוי של כלל העיר העתיקה ,על־פי מפתח
שייקבע.

-

התמודדות משולבת עם שאלת הייצוג והריבונות.
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יתרונות החלופה
-

אפשר לצרף לחברי ועדת ההיגוי נציגי ציבור ,אנשי דת ,נציגויות של העירייה ושל
הממשלה.

-

מבנה פדרטיבי המכיר בו־זמנית בזהות האינדיבידואלית של כל רובע ובריבונות
מלכדת.

-

אפשרות להקמה מודולרית :קודם ועדת היגוי ,אחר כך הוועדים לכל רובע.

חסרונות החלופה
-

עיוות בייצוג פרופורציונלי של האוכלוסיות ,וקושי בבחירת נציגויות של ועדת

ההיגוי.
 צורך במציאת מפתח להשוואת מימון הרבעים השונים ובהפעלתו ,כדי לשמר אתהלגיטימיות של ועדת ההיגוי.

חלופה ז  -מבנה דו־רובדי :מנהלי רבעים ומנהל ״רוחני״
עקרונות מנחים
 אין ויכוח על המעמד הרוחני המיוחד של העיר העתיקה ,ולכן יש סיכוי לפורוםשייצג א ת הדתות המרכזיות ואת נאמני המקומות הקדושים לדתות השונות.
 יש מכנים משותפים בעיסוק בתשתיות שסביב ניהול המקומות הקדושים —תשתיות פיזיות ,תיירותיות ,מסחריות — ואולי גם במסגרות לשיח בין־דתי
).(interfaith dialogue
 לעומת החלופה הקודמת :חלוקת סמכויות מוגדרות בין שני הרבדים; ניסיוןלהתבסס על רכיב רוחני כדי ליצור מגע חיובי בין האוכלוסיות השונות שבתוך
החומות.
יתרונות החלופה
 מ ת ן ייצוג לתושבים. מתן ייצוג לזרמים ולמוסדות הדתיים.-

תפקידים מוגדרים לרבדים השונים.

חסרונות החלופה
-

מחסור בכלים ביצועיים.

-

ייצוג חלש לעירייה.

-

ריבוי גופים אינטרסנטיים המקבלים דריסת רגל.
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חלופה ח  -מבנה דו־רובדי :ייצוג לרבעים ותאגיד שבהנהלתו יושבים נציגי
התושבים
עקרונות מנחים
 התאגיד כגוף ביצועי יהיה גורם מלכד חיובי לכלל אוכלוסיית העיר העתיקה,ויוכל לגייס משאבי פיתוח.
-

נציגי התושבים יכולים להיכלל בהנהלת התאגיד כמיעוט.

-

השלמת ייצוג התושבים באמצעות ועדי הרבעים.

 לעומת הדגם הכולל ,חלופה זאת מנסה לשלב א ת פשטות הייצוג לפי רובע עםפוטנציאל הדינמיות והניטרליות היחסית של תאגיד שנציגי כל האוכלוסיות
מצויים בהנהלתו.
יתרונות החלופה
 משלבת ייצוג וביצוע.חסרונות החלופה
 מבנה מסורבל — ה א ם התאגיד יוכל לנוע? הלגיטימציה מתבססת על דינמיות של הרובד הביצועי — מי יממן אותו? פוטנציאל למיסוד קונפליקט על משאבים בין האוכלוסיות שבתוך העיר העתיקהבשתי רמות הפעילות — הכפלת החיכוך.

חלופה ט  -מעגלים מצטלבים :חיבור לאוכלוסיות מחוץ לחומות לצורך ייצוג
שירותים קהילתיים ופיתוחם ,והקמת תאגיד לניהול ולפיתוח
עקרונות מנחים
 שמירה על עקרון ההומוגניות של המנהלים. קיום גוף ביצועי לעיר העתיקה. הרחבת תשתית ההתייחסות לצורך עיצוב השירותים החברתיים על־ידי חיבורבין האוכלוסיות בתוך העיר העתיקה ומחוצה לה :חיבור בין הרובע המוסלמי
והנוצרי ומנהל ואדי ג׳וז המשרת גם א ת אזור באב א־זהרה והמרכז המסחרי של
מזרח ירושלים ,שגם אליו יבחרו התושבים נציגות; חיבור הרובע היהודי למנהל
גבעת חנניה )אבו טור( או מרכז העיר.
 אפשר להקים פורום של חברים משני המנהלים שייבחרו לייצג אזורי בחירהבתוך החומות.
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-

התאגיד שיוקם למען התושבים יפעל בנושאי תשתית ,תכנון ,פיתוח כלכלי,
תחבורה ,נכסים ושירותים חברתיים וקהילתיים.

-

לעומת חלופות אחרות ,חלופה זאת מאפשרת בחירה דמוקרטית מלאה תוך
הפרדת אוכלוסיות ,לצד גוף ביצועי.

-

שילוב אוכלוסיות העיר העתיקה במנהלים לגיטימיים לצד אוכלוסיות דומות.

-

הרחבת הזדמנויות לפיתוח שירותים חברתיים.

-

הכרה בצורך להתייחסות ביצועית מלוכדת לפיתוח העיר העתיקה.

חסרונות החלופה
 לאן לייחס א ת הרובע הארמני — ה א ם לאפשר לו לחבור לאן שירצה׳-

ייצוג מוחלש לגופים הדתיים לסוגיהם.

]הצעה ברוח חלופה ג נשמעה לפני כמה שנים מפי מקור פלסטיני :יתקיימו בירושלים
שתי עיריות — עירייה פלסטינית ועירייה ישראלית ,וכמו כן תוקם עיריית־גג
משותפת .העיר העתיקה תהיה נתונה לניהול ישיר על־ידי עיריית־הגג המשותפת[.
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 .6אוכלוסיית העיר העתיקה
לפי מפקד האוכלוטין שערכה הלשכה המרכזית ל ס ט ט י ס ט י ק ה במאי  ,1995התגוררו
באותה עת בעיר העתיקה  32,488נפש ,מ ה ם כ־ 70%מוסלמים 8.5% ,יהודים ,וכ־20%
נוצרים בני עדות שונות .לפי נתונים שהביא בפנינו גדי וקסלר ,ב־ 1999היו  70%מבין
המשפחות היהודיות חרדיות — 25% ,״דתיות לאומיות״ ,וכ־ — 5%חילוניות.
בעוד שמספר המוסלמים והיהודים מצוי בעלייה ,מספרם של הנוצרים לא השתנה.
מספר המוסלמים גדל בשל הנהירה של רבים למגורים בירושלים ,כדי שלא תישלל
מ ה ם הזכות לתושבות בעיר .הצפיפות הרבה והעוני בעיר העתיקה )בעיקר ברובע
המוסלמי( גרמו לריבוי הפשע והסחר בסמים.
ארבעה רבעים קיימים כידוע בעיר העתיקה :מוסלמי ,נוצרי ,ארמני ויהודי; אך אלה
אינם הומוגניים לחלוטין .למעשה ,מוסלמים רבים גרים ברובע הנוצרי ואף ברובע
הארמני מחוץ לחומות המנזר .עם זאת ,ערבי ביקש בשעתו לרכוש דירה ברובע
היהודי והדבר נמנע ממנו ,ואף פנייתו לבית המשפט העליון הושבה ריקם )בג״צ /72
 ,392בורקאן נ׳ שר האוצר ואח׳ ,פסקי דין כ״ז) ,(2עמ׳  .(764מספר היהודים ברובע
המוסלמי וברובע הנוצרי גדל ,עקב רכישת דירות ו ה ק מ ת ישיבות ברבעים אלה על־ידי
עמותת ״עטרת כוהנים״ .כיום יש למעלה מ־ 400יהודים ברובע המוסלמי ,ו־ 60ברובע
הנוצרי .לא בכל מקרה בוצעה רכישת הדירות ברבעים הללו על־ידי יהודים בדרכים
כשרות ,והיו מקרים של פעולות חמורות ביותר שאנשי מנהל וממשל היו מעורבים
בהן)ראו על דוח ועדת קלוגמן ,עמ׳  ,127וכן על האוכלוסייה היהודית בעיר העתיקה,
עמ׳ .(113
בוועדה הובעה הדעה שיש צורך לשפר א ת איכות החיים בעיר העתיקה על־ידי שיפור
מצבם הכלכלי והסוציאלי של התושבים ועל־ידי שיפור התשתיות ברבעים הלא־
יהודיים .כמו כן נאמר שיש לדאוג לשוויון :המגורים ברבעים השונים יותרו לבני כל
הדתות ,או שכל רובע ייוחד לבני דת א ח ת בלבד .במילים אחרות :א ם מתירים
ליהודים לגור ברבעים הלא־יהודיים יש להתיר ללא־יהודים לגור ברובע היהודי.
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בהקשר זה אפשר להסתמך על פסק הדין בפרשת בג״צ  ,6698/95קעדאן נ׳ מינהל
מקרקעי ישראל ואח׳ ,פסקי דין נ״ד ) ,(1עמ׳  .258השןפטים קבעו בפסק הדין שאין
לשלול א ת מועמדותו של א ד ם להצטרפות לאגודה שיתופית להתיישבות ״קציר״ רק
בשל היותו ערבי.
לאוכלוסייה היהודית בעיר העתיקה יכולה להיות השפעה רבה על יישום כל הסדר
שייעשה בעתיד ,על הצלחתו או על כישלונו -,זאת בשל עצם הנוכחות במקום .בהקשר
זה יש לזכור שחלקים מסוימים מן האוכלוסייה היהודית בעיר העתיקה נוטים
למפלגות הימין ,ולעתים לימין הקיצוני)רותם גלעדי וגדי וקסלר(.
הקהילה הנוצרית היא מיעוט ק ט ן בקרב הרוב המוסלמי בירושלים ובגדה המערבית.
מצד אחד ,רוב הנוצרים רואים א ת עצמם כמחויבים לעניין הפלסטיני אך מצד שני
ה ם מרגישים לעתים מאוימים על־ידי הזרמים המוסלמים הפונדמנטליסטיים ,ואינם
חשים שהרשויות הישראליות השונות מעניקות להם ביטחון וגיבוי מול איומים
ופגיעות אלה או תומכות בהם בדרך כלשהי .יש לציין ששתי קהילות נטו לשמור על
יחסים טובים עם השלטון הישראלי — ההנהגה היוונית של הפטריארכיה היוונית־
אורתודוקסית )בהבדל מבני הקהילה הערבים( ,וכן הפטריארכיה הארמנית .בשנים
האחרונות נפגעו יחסים אלה ,בשל לחץ הרשות הפלסטינית.
;

לדעת אמנון רמון ,״התפתחות חיובית בתהליך השלום ושיפור המצב הכלכלי
כתוצאה מכך יכולים להיטיב עם הגורם הנוצרי .התפתחויות כאלה יוכלו לסייע
לפעילות הכלכלית ,בעיקר בתחום התיירות ,שהנוצרים עדיין תופסים בו מקום
חשוב .לשני הצדדים הנצים בירושלים יש אינטרס ברור בשמירת מעמדו של הגורם
הנוצרי)על כל פלגיו( .תרומתו לנוף העיר ולייחודה ,במיוחד באגן העיר העתיקה ,היא
עצומה .חשיבותו בתחום הכלכלי באמצעות התיירות הצליינית היא מכרעת״.
שלוש שאלות מתעוררות בקשר למעמדם של תושבי העיר העתיקה ,כמו לגבי יתר
תושבי מזרח ירושלים (1) :תושבות (2) ,זכויות טוציאליות (3) ,אזרחות .מאחר
שהבעיה אינה מיוחדת לעיר העתיקה נתייחס אליה כאן בקצרה בלבד.
 .1תושבו-ת :לאחר החלת המשפט ,השיפוט והמנהל של ישראל על שטחי מזרח
ירושלים ,נקבע על־ידי בית המשפט העליון כי אפשר לראות בתושבי מזרח ירושלים
שאינם אזרחי ישראל כמי שקיבלו רישיון לישיבת קבע על־פי חוק הכניסה לישראל,
תשי״ב ,1952-והם זכאים לפיכך לשאת תעודת זהות ישראלית)פרשת מוברק עווד נ׳
34
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יצחק שמיר"( .ד א עקא ,א ד ם מאבד א ת זכותו לתושבות א ם השתקע בחו׳׳ל .על־פי
תקנות הכניסה לישראל ,התשל׳׳ד ,1974-כפי שתוקנו ,א ד ם מאבד א ת זכותו
לתושבות א ם שהה מחוץ לישראל תקופה של שבע שנים לפחות ,א ו קיבל רישיון
לישיבת קבע באותה מדינה ,או קיבל א ת אזרחותה מכוח התאזרחות .בית המשפט
העליון קבע שהתושבות עלולה לפקוע גם ללא צו ספציפי של שר הפנים ,וגם א ם
האיש שהה פחות משבע שנים בחו״ל .עם זאת ,א ד ם רשאי להוכיח שלמרות ישיבה
בת שבע שנים בחו׳׳ל לא השתקע למעשה בחו״ל ,וכי מרכז חייו נשאר בארץ .במקרה
ז ה לא תישלל ממנו הזכות לתושבות.
32

33

ב־ 1995החל משרד הפנים של ישראל להפעיל א ת ההוראה בדבר פקיעת הזכות
לתושבות ,ושלל א ת התושבות ממספר ניכר של תושבי מזרח העיר .בתקופה זאת
התקבלה הסברה שגם השתקעות בגדה המערבית וברצועת עזה נחשבת להשתקעות
בחו״ל .לטענת הפלסטינים מדובר בכ־ 4,000מ ק ר י ם לפי נתוני ׳׳בצלם״ ומשרד
הפנים מדובר בכ־ 3,000מקרים עד  .1999מדיניות זאת גרמה להתמרמרות רבה ,ופן
גרמה לכך שרבים מאלה שעזבו א ת העיר בשל הצפיפות לפרברים שמחוץ לגבולותיה,
חזרו א ל תוך העיר .ד״ר מ ש ה הירש סבור ,על־פי הערכות שונות ,שכ־20,000
עד  30,000איש חזרו לירושלים מחשש שיאבדו א ת זכות התושבות בעיר א ם
לא יחזרו להתגורר ב ה בפועל .במחצית  1999שונתה המדיניות ,וככל הנראה
לא היו עוד מקרים של שלילת זכות התושבות .ביום  27למרס  2000הודיע שר הפנים
בכנסת ,בתשובה לשאילתה מס׳  ,271כי ״תושב ירושלים שנעדר מהאזור תקופה
מעל שבע שנים יקבל הודעה על פקיעת תוישבותו' ,ויירשם מחדש במרשם אוכלוסין
א ם ביקר בישראל במשך תקופה זאת לפחות פעם בשלוש שנים וחי בישראל במשך
שנתיים רצופות״ .ואכן ,לא רק ששלילת התושבות נמנעה כמעט לחלוטין אלא
שבמקרים רבים הוחזרו לבעליהן תעודות זהות שנשללו בשעתו)עמירה הס ,הארץ,
.(2.4.2001
;

ב־ 1999החליט שר הפנים )בעקבות פנייה לבג״צ( להקל עם ירושלמים שעברו לגור
 31בג״צ  ,282/88מ ו ב ר ק עוואד נ׳ י צ ח ק שמיר ואח׳ ,פ ס ק י דין מ ״ ב ) ,(2עמ׳ .424
 32ח ו ק ה כ נ י ס ה לישראל ,התשי״ב־ ,1952ס פ ר ה ח ו ק י ם  ,111תשי״ב ,עמי  < 354ת ק נ ו ת ה כ נ י ס ה לישראל
)תיקון מ ס פ ר  ,(2התשמ״ה־ ,1985קובץ ה ת ק נ ו ת  ,4845התשמ״ה ,עמ׳  ) 1789ה ו ס פ ת ה ת ק נ ה 11א(.
 33לעיל ,הערה  .31ראו ג ם פ ת ח י ש ק א ק י ואח׳ נ׳ שר הפנים ,תקדין עליון  ,(2) 95עמ׳  .164ר א ו ג ם
Herling, D. (1999), "The Court, the Ministry and the Law: Awad and the Withdrawal of
.East Jerusalem Residence Rights," I s r a e l L a w Review 33, pp. 67-105
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ביישוב סמוך מאוד לירושלים ,מחוץ לגבולותיה ,בתנאי שמרכז חייהם בכל היבט
א ח ר — עבודה ,חינוך וכדומה — נשאר בירושלים.
34

סוגיית התושבות כרוכה בבעיות רבות למשל ,מ ה מעמדו של ילד שנולד בירושלים.
לפי תקנות הכניסה לישראל ,תשל״ד ,1974-ילד שנולד בישראל ולא ח ל עליו חוק
השבות ,מעמדו יהיה כשל הוריו .א ם לא היה לשני הוריו מעמד זהה ,יקבל הילד א ת
מעמדו של אביו או אפוטרופוסו ,זולת א ם ההורה השני)ז״א האם( התנגד לכך בכתב.
א ם אכן התנגד ההורה השני ,יקבל הילד א ת המעמד של אחד מהוריו כפי שיקבע שר
הפנים .מכאן שאם האב הוא תושב ירושלים ,יהיו גם הבן או הבת תושבי העיר.
לעומת זאת ,בעבר הקשה שר הפנים מאוד על א ם ירושלמית שביקשה לרשום א ת
ילדה כירושלמי זאת בשל ההנחה שבחברה הפלסטינית האישה הולכת אחרי בעלה.
מדיניות זאת נפסלה על־ידי בג׳׳צ .לפיכך א ם יכולה כיום לרשום א ת ילדה בתנאי
שתוכיח שהיא אכן מתגוררת בירושלים) .יצוין שהמצב פשוט יותר לעניין האזרחות:
די א ם הורה א ח ד הוא בעל אזרחות ישראלית כדי שילד שנולד בישראל יזכה אף
הוא ,אוטומטית ,באזרחות ישראלית(.
;

;
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גם בעניין איחוד משפחות הייתה גישה דומה :בעל ירושלמי יכול היה לבקש רישיון
לתושבות קבע לאשתו ,ואילו אישה תושבת ירושלים לא יכלה לקבל רישיון לישיבת
קבע לבעלה .באפריל  1994הוחלט במשרד הפנים לאפשר גם לאישה תושבת ישראל
שמרכז חייה בישראל לבקש רישיון ישיבת קבע עבור בעלה .בתחילת  1997הודיע
משרד הפנים על ״ההסדר המודרג״ ,אשר לפיו יינתן מעמד של תושב קבע רק לאחר
חמש שנים מיום אישור הבקשה לאיחוד משפחות .הסיבה לכך הייתה ככל הנראה
הגידול הניכר במספר הבקשות לאיחוד משפחות .מכל מקום ,הסדר ז ה זכה לאישור
בג״צ.
36

37

בעניין הזכות לתושבות יש לזכור שאין הגדרה אחידה של תושבות ,וקיימים הבדלים
בין ההגדרות המקובלות לצורכי חוקים שונים.
 34בסוגיה ז א ת נעזרתי בעבודותיהן הסמינריוניות של מ ר י ת י צ ח ק ) ,(1999ושל דינה פיינסוד ).(1999
כ מ ו כן ,עינת ד ס ב ר ג סייעה לי באיסוף החומר .בעניין תושבי שכונות מחוץ לעיר ר א ו תשובת
המדינה לבג״צ ) 2228/98ראו עבודתה של נורית יצחק(.
 35בג״צ  ,48/89ע י ס א נ׳ מ נ ה ל ת הלשכה ה א ז ו ר י ת ל מ נ ה ל האוכלוסין ב מ ז ר ח ירושלים ואחי ,פ ס ק י דין
מ״ג ).576-573 (4
 36ב ע ק ב ו ת העתירה בבג״צ  ,2797/93גרבות נ׳ שר הפנים )ראו נורית יצחק(.
 37בג״צ  ,2950/96ה נ א מ ו ס א נ׳ שר הפנים )ניתן ביום  23ב מ ר ס  .1997ל א פ ו ר ס ם )ראו נורית יצחק(.
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למעשה ,יש להבחין בין כמה סוגיות בעניין התושבות:
א .מ י שנחשב לתושב קבע על־פי ח ו ק הכניסה לישראל זכאי להתגורר ולעבוד
בישראל ואף לנוע בה באופן חופשי ,ללא קבלת אישורים מיוחדים.
ב .אותו תושב קבע רשאי גם להשתתף בבחירות לרשויות המקומיות ,אך לא לכנסת.
הזכות להשתתף בבחירות לכנסת יוחדה לאזרחי ישראל בלבד.
ג .מי שנחשב לתושב קבע על־פי דיני הביטוח הלאומי )אשר יידונו להלן( ,זכאי
להטבות על־פי חוק הביטוח הלאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 .2זכויות סוציאליות :לא די בכך שהאדם הוא תושב קבע לפי חוק הכניסה לישראל
כדי לזכות בהן ,אלא עליו להיות תושב גם לעניין החקיקה הסוציאלית .החוק עצמו
לא הגדיר מהי התושבות הנדרשת; אך לפי הפסיקה מדובר באדם שיש לו קשר יציב
עם המדינה ,שמרכז חייו בארץ ,וששוהה בפועל במדינה .אזרחים ישראלים
השוהים תקופות ארוכות בחו׳׳ל לא יוכרו כתושבים על־ידי המוסד לביטוח לאומי.
38

מי שאינו תושב ישראל אך עובד בישראל ייהנה רק מחלק קטן מ ן הזכויות הנדונות
)ביטוח נגד פשיטת רגל ,ביטוח נגד פגיעה בעבודה ,וביטוח אימהות בתנאים
מסוימים( .יש להבהיר שמכלול הזכויות לביטוח לאומי ולביטוח בריאות מוקנה רק
לתושבי ישראל ,ואילו אזרח ישראלי שאינו תושב הארץ במובן הנזכר לא ייהנה מהן
בדרך כלל .לאחרונה נתמנתה ועדה שמתפקידה לבדוק ה א ם רצוי להכניס שינויים
בעיקרון זה.
39

ב־ 1973הוחלט ש׳׳מי שבידו תעודת זהות ישראלית בזכות היותו תושב ירושלים
והמשיך בקביעות א ת תשלומיו לביטוח הלאומי — ימשיך ליהנות מזכויות הביטוח

 38דב״ע מ ד 10־ ,0ה מ ו ס ד לביטוח ל א ו מ י נ׳ א ק ד א ס רחים ,פד״ע ט״ו  ,417בעמי  ¡421דב״ע נ ה 197 /־0
אבולעפיה נ׳ ה מ ו ס ד לביטוח ל א ו מ י ) ל א פ ו ר ס ם — ראו נורית י צ ח ק ( דב״ע מ ה 73 /־ 04ס נ ו ק ה נ׳
ה מ ו ס ד לביטוח לאומי ,פד״ע י״ז.85-79 ,
;

 39ביטוח נפגעי עבודה  -פ ר ק ה ל ח ו ק ה ב י ט ו ח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ»ה־ 1995ב י ט ו ח זכויות
עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד ־ שם ,פ ר ק ח ובנסיבות וסייגים מ ס ו י מ י ם  ,ביטוח א י מ ה ו ת —
לפי פ ר ק ג לחוק .ראו ג ם ת ק נ ו ת ה ב י ט ו ח ה ל א ו מ י ) ת ח ו ל ה לגבי סוגי עובדים שאינם תושבי ישראל(,
התשל״ב־ ,1972ק ״ ת  ,2850התשל״ב ,עמ׳  1188ה ע ו ס ק ו ת ב ת א ו נ ו ת של תושבי ה ש ט ח י ם בדרך
לעבודה בישראל וממנה .ר א ו ג ם ה ס כ ם ביניים ישראלי־פלסטיני בדבר הגדה ה מ ע ר ב י ת ורצועת
עזה33 ,1995 ,כתבי א מ נ ה כ ר ך  ,עמ׳  ,1נ ס פ ח  ,Vסעיף  ,11Vפ ס ק ה .2
;

;
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